
SE Bikes Warranty Policy 

นโยบายการรับประกนัของ SE Bikes  

Advanced Sports Inc. provides the original retail purchaser of each new SE bicycle the following 
warranty against defects in materials and workmanship: 

บริษัท Advanced Sports เป็นผู้ ซือ้ร้านยอ่ยดัง้เดิมของจกัรยานใหมแ่ตล่ะคนัของ SE 

การรับประกนัด้านลา่งที่เก่ียวเน่ืองกบัข้อบกพร่องที่เกิดกบัวสัดแุละฝีมือการผลิต: 

Rigid frames 
เฟรมข้อแข็ง 

5 years 
5  ปี 

Rigid forks 
ตะเกียบแข็ง 

5 years 
5 ปี 

Full-suspension frames 
เฟรมฟลูซสัเปนชัน่ 

5 years 
5 ปี 

Suspension fork 
ตะเกียบซสัเปนชัน่ 

1 year or manufacturer’s warranty 
1 ปี หรือ การรับประกนัของผู้ผลิต 

Suspension parts (shock/pivots) 
อะไหลซ่สัเปนชัน่ (โช๊ค/เดือย) 

1 year or manufacturer’s warranty 
1 ปี หรือ การรับประกนัของผู้ผลิต 

Paint Finish 
การเคลือบส ี

1 year 
1 ปี 

Components 
สว่นประกอบ 

1 year or manufacturer’s warranty 
1 ปี หรือ การรับประกนัของผู้ผลิต 

Electric bicycle components 
สว่นประกอบจกัรยานไฟฟ้า 

1 year or manufacturer’s warranty 
1 ปี หรือ การรับประกนัของผู้ผลิต 

 

This warranty is expressly limited to the repair or replacements of a defective frame, fork, or 
part and is the sole remedy of the warranty. This warranty applies only to the original owner 
and is not transferrable. Claims under this warranty must be made through an authorized SE 
dealer. Proof of purchase is required and warranty registration must be completed at 
http://www.advancedsports.com/register/, or a warranty registration card must be received by 
SE Bikes/Advanced Sports Inc. before a claim can be processed. Warranty remedies are subject 
to depreciation based on age and use of the bicycle 

การรับประกนัได้จํากดัการซอ่มหรือการทดแทนเฟรมที่มีข้อบกพร่อง, ตะเกียบ, หรืออะไหลไ่ว้อยา่งชดัเจนและเป็นทางแก้เดียวของการรับประกนั 

การรับประกนันีใ้ช้ได้เฉพาะกบัเจ้าของเดิมเทา่นัน้และไมส่ามารถเปลี่ยนมือได้ 

การเคลมภายใต้การรับประกนัจะต้องทําผ่านผู้จดัจําหน่ายที่ได้รับอนญุาตจาก SE 

จําเป็นต้องใช้หลกัฐานการซือ้และต้องลงทะเบียนการรับประกนัที่ http://www.advancedsports.com/register/, หรือ SE 

http://www.advancedsports.com/register/
http://www.advancedsports.com/register/


Bikes / บริษัท Advanced Sports ต้องได้รับบตัรลงทะเบียนการรับประกนัก่อนที่จะเร่ิมการเคลม 

การแก้ไขการรับประกนัจะขึน้อยูก่บัอายแุละการใช้งานจกัรยาน 

 

Voids and Exclusions 

การยกเลิกและข้อยกเว้น 

Wear and tear items 
สินค้าเสื่อมสภาพ 

Paint, decals, tires, tubes, chains etc. 
สี, ดีคอล, ยาง, ทอ่, โซ่ ฯลฯ 

Climatic conditions 
สภาพภมิูอากาศ 

Damage due to climatic conditions such as but not limited 
to rain, sun, excessive heat, and exposure to salt air are not 
covered under the warranty policy 
ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากสภาพภมิูอากาศ เชน่ แตไ่มจํ่ากดัเฉพาะฝน, แสงแดด, 

ความร้อนเกินขนาด, และโดนลมทะเล จะไมรั่บการคุ้มครองภายใต้นโยบายการรับประกนั 

Improper assembly or follow-up 
maintenance 
การประกอบที่ไมเ่หมาะสมหรือการบํารุงรักษาติดต

าม 

Failure to properly assemble, failure to perform regular 
maintenance, and the installation of parts or accessories 
not originally intended or compatible with the bicycle as 
sold voids the warranty 
ความผิดพลาดในการประกอบอยา่งเหมาะสม, ความผิดพลาดในการบํารุงรักษาปกติ, 

และการติดตัง้อะไหลห่รืออปุกรณ์เสริมที่ไมใ่ชข่องที่ติดตัง้มาแตเ่ดิม 

หรือเข้ากนัได้กบัจกัรยาน จะถือวา่การรับประกนัเป็นโมฆะ 
Accident and neglect 
อบุตัิเหตแุละการละเลย 

Damage or failure due to accident, misuse, or neglect and 
modification of the frame, fork, or components voids the 
warranty 
ความเสียหายหรือความผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากอบุตัิเหต,ุ การใช้ผิดประเภท, 

หรือการละเลย และการปรับแตง่โครง, ตะเกียบ, หรือสว่นประกอบตา่งๆ 

จะถือวา่การรับประกนัเป็นโมฆะ 

Racing and competition 
การประลองความเร็วและการแข่งขนั 

Damage associated with racing or competition voids the 
warranty 
ความเสียหายที่เช่ือมโยงกบัการประลองความเร็วหรือการแข่งขนัจะถือวา่การรับประกนัเป็นโ

มฆะ 
Abuse 
การใช้ผิดประเภท 

Use for stunts or lack of the technical skill of the user voids 
the warranty 
การใช้สําหรับการแสดงโลดโผน หรือผู้ใช้ขาดทกัษะทางเทคนิค 

จะถือวา่การรับประกนัเป็นโมฆะ 
Labor charges 
คา่แรง 

Labor charges for the replacement or changeover of parts 
are the responsibility of the consumer 
คา่แรงสําหรับการทดแทนหรือการเปลีย่นอะไหลเ่ป็นความรับผิดชอบของลกูค้า 

Commercial use (rentals, fleet, 2-year limited frame, 6 months components 



security, etc.) 
การใช้ในทางการค้า (ให้เชา่, เป็นรถโดยสาร, 

เพ่ือความปลอดภยั, เป็นต้น) 

เฟรมจํากดัอยูท่ี่ 2ปี, สว่นประกอบอยูท่ี่ 6 เดือน 

Government use (police, military, 
etc.) 
การใช้งานในราชการ (ตํารวจ, ทหาร, เป็นต้น) 

5-year limited frame, 6 months components 
เฟรมจํากดัอยูท่ี่ 5 ปี, สว่นประกอบอยูท่ี่ 6 เดือน 

 

Liability Limitation 

ขีดจํากดัความรับผิดชอบ 

SE Bikes/Advanced Sports Inc. shall not be responsible for incidental or consequential damages, 
including damages for personal injury, property damage, or economic loss. Some states and 
countries do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above 
exclusion may not apply. Warranty duration and detail may differ by frame type and/or by 
country. This warranty gives the consumer specific legal rights, and those rights may vary from 
place to place. This warranty does not affect the statutory rights of the consumer. 

SE Bikes /บริษัท Advanced Sports จะไมรั่บผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ 

หรือความเสียหายที่มีผลกระทบรวมไปถึงความเสียหายทีท่ําให้คนได้รับบาดเจ็บ, ความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน, หรือการขาดทนุ 

ในบางรัฐหรือบางประเทศไมอ่นญุาตให้มีข้อยกเว้นของความเสียหายที่ไมไ่ด้ตัง้ใจหรือความเสียหายที่มีผลกระทบ ดงันัน้ 

ข้อยกเว้นข้างต้นอาจจะใช้ไมไ่ด้ ระยะเวลาและข้อมลูการรับประกนัอาจแตกตา่งตามประเภทของโครงและ/หรือตามประเทศ 

การรับประกนันีใ้ห้สิทธ์ิทางกฎหมายทีพิ่เศษแก่ผู้บริโภค และสิทธ์ิเหลา่นีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแตพื่น้ที่ 

การรับประกนันีไ้มมี่ผลตอ่สิทธ์ิตามกฎหมายตอ่ผู้บริโภค 


